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Nové výzvy

▪ Objem dat roste exponenciálně

▪ Postupné propojování jednotlivých systémů do 

složitějších celků

▪ Potřeba rychlých reakcí



Nové možnosti

▪ Big Data 

– zpracování velkých objemů nestrukturovaných dat

▪ Strojové učení

– objevení hodnoty v datech

▪ Znalostní inženýrství

– správa existujících a odvození nových znalostí

▪ Automatické plánování a rozvrhování

– synchronizace složitých procesů

▪ Optimalizace

– výběr správného řešení z mnoha možností
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První průmyslová revoluce:
Strojní využití vodní a parní energie

Druhá průmyslová revoluce:
Hromadná výroba s využitím možností 
elektrické energie

Třetí průmyslová revoluce
Využití elektroniky a IT pro 
automatizaci výroby

Čtvrtá průmyslová revoluce
Vznik kyber-fyzikálních 
výrobních systémů, horizontální 
a vertikální integrace, 
propojování reálného a 
virtuálního světa

Průmysl 4.0

Průmysl 3.0

Průmysl 2.0

Průmysl 1.0

Konec 18. století Začátek 20. století Začátek 70. let 20. století Dnes Zdroj: SAP



Základní principy Průmyslu 4.0

a) Interoperabilita: schopnost kyberneticko-fyzických systémů, lidí a 
všech komponent podniku vzájemně komunikovat prostřednictvím IoT a 
IoS

b) Virtualizace: schopnost propojování fyzických systémů s virtuálními 
modely a simulačními nástroji 

c) Decentralizace: rozhodování a řízení probíhá autonomně a paralelně v 
jednotlivých subsystémech 

d) Schopnost pracovat v reálném čase: dodržení požadavku reálného času 
je klíčovou podmínkou pro libovolnou komunikaci, rozhodování a řízení 
v systémech reálného světa

e) Orientace na služby: preference servisně orientovaných architektur

f) Modularita a rekonfigurabilita: systémy Industry 4.0 by měly být 
maximálně modulární a schopny autonomní rekonfigurace na základě 
automatického rozpoznání situace



Hlavní předpoklad pro úspěšné aplikace UI

▪ Data musí být propojena

▪ Nutné vybudovat ekosystém informací

▪ Je třeba pracovat s významem dat, tzn. jejich 

sémantikou



Vybrané případové studie: Automatická detekce situací pro 

intervenci 

▪ Odhalení problémů se 

studiem dává možnost včas a 

vhodně intervenovat

▪ Systém prof. Zdeňka Zdráhala 

vyvinutý na CIIRC ČVUT a 

otestován na Strojní fakultě 

ČVUT

▪ Možná adaptace do sociální 

oblasti 



Konverzační roboti (chatboti)

Tým ALQUIST



Počítačové vidění pro urbanismus



Počítačové vidění pro urbanismus
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